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2018 Jaar van de hond
Een jaar waar we elkaar zien, samenwerken en verbinden
Om precies te zijn duurt dit jaar van 16 februari 2018 tot 4 februari 2019. Dit Chinese sterrenbeeld
duidt op eerlijke, betrouwbare en vriendschappelijke mensen. Oprecht en beschermend naar hun
omgeving.

Wat voor mensen zijn hondenmensen?
Wie onder het teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk, vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn
beschermend, grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. Zij zijn ook intuïtief, kunnen goed
oordelen of mensen een goed karakter hebben en kunnen bijna onmiddellijk inschatten, hoe iemand
is. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook ontzettend scherp reageren. Zoals de hond zelf,
zijn zij graag thuis, en hebben hun familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen honden
overdreven reageren en hebben een hoge dunk van zichzelf. Niets is goed genoeg. Hun eeuwige
zoektocht naar de juiste manier eindigt af en toe in een eetbui of teleurstelling. De honden vinden
het moeilijk om compromissen te sluiten en kunnen weigeren om iemand gelijk te geven.
De Hond is gekend om zijn trouw, zacht en betrouwbaar karakter. Je kan op ‘m rekenen voor een
luisterend oor en goed advies. Let op: Honden zijn nieuwsgierig en dat wordt door sommige mensen
als vervelend ervaren. Ze durven hun neus soms eens in andermans zaken steken. Voor een Hond is
geluk een prioriteit en dit komt voor gezondheid, succes of geld. Wist je dat Honden graag in een
nette omgeving verblijven? Een opgeruimd huis geeft het rust en energie om activiteiten tot een
goed einde te brengen.

Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierteken en het geboortejaar.
Er vijf zijn verschillende Honden-typen:
Type Hond

Geboortejaar

Karaktertrekken

Bos Hond

1934, 1994

Oprecht, betrouwbaar, attent, begripvol en
geduldig
Intelligent, hardwerkend, eerlijk en oprecht
Communicatief, serieus en voelt zich
verantwoordelijk in het werk
Conservatief, begeerlijk, voorzichtig en altijd
bereid om anderen te helpen
Dapper en zichzelf in het centrum zetten, zelfs
schijnbaar egoïstisch;
Is vertrouwd in het omgaan met financiële
problemen

Vuur Hond 1946, 2006
Aarde Hond 1958, 2018
Gouden
1910, 1970
Hond
Water Hond 1922, 1982

In 2018 is het element ‘aarde’ het element dat aansluit bij de Hond. Dat betekent dat de zachte,
betrouwbare aard van de Hond nog meer benadrukt wordt. Het zijn geweldige leiders die anderen
ondersteunen en toejuichen.

Welke kansen heb je? Wat doet een hondenmens?
Er wordt allerlei informatie gegeven van wat deze mensen kunnen worden, waar hun talenten liggen,
waar ze kansen kunnen hebben etc. Maar het is ook maar wat je ervan kunt maken natuurlijk.
Genoemd worden: Mensen, geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen als een
zakenman, activist, opvoeder, maatschappelijk werker, raadsman, dokter, politieagent,
wetenschapper, interieurontwerper, priester, non, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige,
rechter of advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle werknemers, werken goed als lid
van een team, en zijn ook in staat om een toegankelijke leider te worden.
Beroemde honden zijn onder meer: Donald Trump, Madonna, Prince, Elvis Presley, Leontien van
Moorsel, Sophia Loren, Prins William, Brigitte Bardot, Joop Zoetemelk, Floortje Dessing, Linda
Ronstadt, Sharon Stone, Danny de Munck, Michael Jackson.

Er worden op meer gebieden uitspraken gedaan die te maken hebben met het hondse
karakter van dit jaar. Er liggen zeker positieve verwachtingen…. Kijk maar:
Het jaar van de hond op economisch gebied
In het jaar van de hond gaan we economisch gezien de krachten bundelen, dit levert meer inkomsten
op voor iedereen. Er zal genoeg werkgelegenheid zijn maar er is een tekort aan mensen met kennis
die voldoet aan de snelle nieuwe technologische ontwikkelingen. Komend jaar staat in het teken van
omscholing en het creëren van nieuwe functies die voorheen nog niet bestonden.

Het jaar van de hond op het gebied van duurzaamheid
Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met de impact van onze samenleving op het milieu.
We MOETEN veranderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en steeds meer mensen
zoeken naar een betere balans om zo duurzaam mogelijk te leven. Langzaamaan eet iedereen minder
dierlijke producten en dragen we een steentje bij aan de circulaire economie. Duurzaam
ondernemen wordt steeds belangrijker en bedrijven die vervuilend zijn, gaan daar op den duur een
hogere prijs voor betalen.

Het jaar van de hond op individueel gebied
In 2018 worden idealen belangrijker dan voorheen. We willen iets betekenen en het leven zin geven.
Het is een ommekeer voor de consumptiemaatschappij want we zullen minder investeren in spullen
en meer in ervaringen. Omdat het geld dat niet aan spullen wordt uitgegeven elders wordt besteed,
heeft dit geen negatieve impact op de economie. Het komende jaar spenderen we meer tijd thuis,
met vrienden en met familie. Er is meer behoefte aan intimiteit en we schermen ons beter af voor
prikkels van buitenaf. We gaan bewuster met Social Media om en laten ons minder verleiden door
Smartphones.

Dat zijn zeker mooie geluiden……

Tot slot:
In Trends 2018 presenteert Adjiedj Bakas de belangrijkste trends op gebieden zo uiteenlopend als
arbeid, technologie, overheid, samenleving, geopolitiek, business, gezondheidszorg, reizen en design.
Wanneer een hond een Chinees huis komt binnenwandelen, dan wordt dat gezien als een gunstig
teken. Deze trouwe viervoeter brengt ons in 2018 waarschijnlijk geen revolutionaire veranderingen,
maar hij werkt gestadig door aan de goede zaak. Een Jaar van de Hond is een jaar waarin idealen
richtinggevend zijn en beter samenwerken ons vooruithelpt. Dat zorgt niet alleen voor meer
harmonie, maar ook voor extra inkomsten, want onze economie ondervindt veel schade door
individuen of organisaties die elkaar bij voortduring tegenwerken. In de gezondheidszorg maken
bottom-up bewegingen van zorgverleners en patiënten dat de mens weer meer centraal komt te
staan. Reguliere en complementaire geneeswijzen zullen elkaar ook steeds meer gaan vinden.
Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat en ook hier geldt dat de kosten voor gezondheidszorg erdoor
naar beneden kunnen worden gebracht. De ontwikkeling van nieuwe technologie staat evenmin stil
in 2018. De blockchain-technologie zal belangrijke nieuwe toepassingen krijgen, evenals
kunstmatiger intelligentie, en digitale beveiliging wordt belangrijker dan ooit. Verder zal omscholing
een belangrijk thema worden in 2018, want er is weer genoeg werk, maar er zijn niet genoeg mensen
met de juiste kwalificaties.
Adjiedj Bakas,trendwatcher des vaderlands (Telegraaf, NRC Handelsblad) en vooruitblikkoning (de
Volkskrant), verkocht meer dan 900.000 boeken. Hij geeft circa 200 lezingen per jaar in binnen- en
buitenland. Hij ‘explodeert van enthousiasme’ (Süddeutsche Zeitung), ‘benut zijn wereldburgerschap
op briljante wijze’ (Times of India), wordt geroemd om zijn ‘optimisme en inspiratiekracht’ (Frits
Bolkestein) en om ‘zijn pleidooi voor de As van de Hoop’ (Jan-Peter Balkenende). Hij werd
uitgeroepen tot een van de 25 meest creatieve Nederlanders (Management Team) een van de 100
meest invloedrijke mediapersoonlijkheden (Nederlands Media Netwerk) en ‘de paradijsvogel’ die
vaak gelijk heeft (GeenStijl).

